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สารจากผู้อ�านวยการ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสาร ทีเส็บ ทุกท่าน 

ปีน้ี ทีเส็บ มุ ่งเน้นการท�าตลาดออนไลน์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู ้ถึงศักยภาพของ

ประเทศไทยส�าหรับการจัดงานไมซ์ทั้งตลาดในและต่างประเทศ พร้อมท้ังสร้างกลไกเอื้อให้เอกชนร่วมท�าตลาด

ดิจิตอลเพื่อผนึกก�าลังผลักดันไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายของอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก โดยการด�าเนินการตลาด

ออนไลน์ปีนี้จะอยู่ในกรอบ 3 แผนงานหลัก คือ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ การจัดท�าสื่อการ

ตลาดและส่งเสริมการขายในรูปแบบดิจิตอล และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

ขณะเดียวกัน เรายังเร่งเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจับมือส�านักงาน

เลขาธิการอาเซียน วาง 9 แผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจระดับภูมิภาค 

พร้อมท้ังบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายไมซ์แห่งอาเซียนผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ในโครงการ ASEAN 

Networking on MICE: Public and Private Partnership เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ระดับอาเซียน เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของกลไกอาเซียนทั้งระบบ 

ด้านการส่งเสริมอุตสาหรรมการแสดงสินค้าทีเส็บ ยังสานต่อบทบาทในฐานะผู้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ โดย

ส่งเสริมการร่วมทุน ระหว่างบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าของไทยที่มีศักยภาพ และบริษัทผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ จากต่างประเทศ ตอกย�้าความส�าเร็จของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ท่ีเป็นจุดสนใจของ

ธุรกิจไมซ์จากนานาชาติ ส�าหรับการขยายฐานต่อยอดความส�าเร็จสู่ภูมิภาคอาเซียน อย่างที่เคยเรียนครับว่าจากแผน

งานในปีนี้ การท�าตลาดไมซ์ยังเน้นตลาดเอเซียแต่ก็ยังขยายตลาดไปในกลุ่มไมซ์ส�าคัญอย่าง ตลาดตะวันออกกลาง

ซึ่งมีศักยภาพสูง มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในไตรมาสที่ 1/2557 ถึงร้อยละ 525 เราจึงเข้าร่วมงานเทรดโชว์ The 

Gulf Incentive, Business Travel and Meetings Exhibition หรือ GIBTM 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอาบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อน�าเสนอจุดแข็งของประเทศไทย

ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ผ่านแคมเปญ “Thailand CONNECT”

ในการส่งเสริมตลาดไมซ์ยุโรป เรายังได้รุดหน้า จัดประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย หรือผู้แทนประจ�า

ภูมิภาคยุโรปจาก 14 ประเทศ วางแนวทางหลักเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้า

ในภูมิภาคยุโรป โดยจะบูรณาการแผนงาน และงบประมาณประจ�าปี ด�าเนินกลยุทธ์การตลาดดึงงานส�าคัญ ๆ มา

จัดในประเทศไทยให้มากข้ึน 

และส่วนสุดท้าย การส่งเสริมตลาดไมซ์ภายในประเทศหรือดีไมซ์นั้น ทีเส็บได้วางกลยุทธ์การตลาดดีไมซ์  

ปี 2557 โดยมุ่งเน้นยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสู่ตลาดคุณภาพ โดยริเริ่มจัด “งานไมซ์มาร์ทครั้งท่ี 1” 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพเมืองไมซ ์

ท้ัง 5 แห่ง และเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ งานไมซ์มาร์ทครั้งที่ 1 จะหมุนเวียนกันไปจัดใน

เมืองไมซ์ต่าง ๆ ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคมนี้ โดยเรามั่นใจว่าทุกกิจกรรมท่ีทีเส็บได้ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นี้จะเป็นการยกระดับไมซ์ไทยสู่การเป็นตลาดไมซ์คุณภาพแห่งเอเซีย 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย 
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

MESSAGE fRoM ThE PRESIDENT
 

dear readers,

This year, TCEB has made greater efforts through proactive 
online marketing to promote the image and enhance the perception 
of Thailand’s potential among organisers, both domestically and 
internationally. The bureau has also put in place a mechanism that 
facilitates private sector involvement in the joint development 
of digital marketing campaigns. These initiatives are designed 
to mobilise all efforts to strengthen Thailand as a preferred 
destination for MICE events in the region.

The online marketing strategy this year will be implemented 
under the framework of 3 major action plans: the development of 
an online comprehensive MICE database, the production of digital 
sales and marketing tools and online marketing and promotional 
activities. 

In addition, TCEB has accelerated preparedness for the 
forthcoming ASEAN Economic Community (AEC) by teaming up 
with the ASEAN Secretariat to put in place 9 key action plans 
under the ASEAN Business Travel Marketing Strategy. 

The bureau is also moving forward with the integration of an 
ASEAN MICE collaborative network to transform competition into 
trade alliances and is creating the “ASEAN Networking on MICE: 
public and private partnership”, to develop ASEAN MICE business 
and strengthen the ASEAN mechanism as a whole.

With regard to exhibition industry promotion, the bureau 
continues its role as the connector of business opportunities 
through the promotion of joint ventures between potential Thai 
exhibition organisers and professionals from overseas industries. 
The move underlines the success of Thailand’s exhibition industry 
as an attractive platform for MICE entrepreneurs from around the 
world to expand their business base and seeks to extend that 
success to the ASEAN Region.

While marketing is still primarily focused on the Asian 
market, the bureau is expanding into the high potential markets 
like the Middle East, which represented the highest growth of 525 
per cent in the first quarter of 2014. TCEB representatives attended 
The gulf Incentive, Business Travel and Meetings Exhibition or 
gIBTM 2014 which took place in Abu dhabi, the capital of the 
united Arab Emirates in March 2014. In addition, the bureau 
organised a road show to present the strengths of Thailand as a 
preferred destination for MICE events via the “Thailand CoNNECT” 
campaign. 

In a bid to boost the European MICE market, the bureau 
organised a brainstorming session between Thai Ambassadors or 
their representatives from 14 European countries and its executives 
to set the main guidelines for the recovery and development of the 
MICE market in Europe. Through this collaboration, both parties 
will integrate operating plans and annual budgets as well as 
marketing strategies to attract major events to be held in Thailand.

finally, TCEB designed the d-MICE promotion plan 201, 
which aims to elevate the domestic MICE industry to a high quality 
market. The bureau also initiated the “1st domestic MICE Mart” to 
provide knowledge and understanding about the MICE industry to 
local stakeholders. 

The event promoted the capabilities of 5 MICE Cities and 
opened a platform for business matching between buyers and 
sellers. 

The bureau will rotate the MICE Mart between the MICE Cities 
from March to August this year. 

We are confident that the activities that the TCEB is 
continuously implementing continuously will serve to upgrade 
Thai MICE to a quality MICE market in Asia.

 

Mr. Nopparat Maythaveekulchai
President, Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)



ด้ วยตระหนักถึงความส�าคัญและศักยภาพของสื่อออนไลน์ในการส่งเสริม

ตลาดไมซ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ทีเส็บ

จึงได้จัดท�าแผนการตลาดออนไลน์เชิงรุกประจ�าปี 2557 เพื่อส่งเสริมภาพ

ลักษณ์และสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของประเทศไทยส�าหรับการจัดงาน

ไมซ์ทั้งตลาดไมซ์ในและต่างประเทศ พร้อมสร้างกลไกเอื้อให้เอกชนร่วมท�า

ตลาดดิจิตอลเพื่อผนึกก�าลังสร้างไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับ

จัดงานไมซ์ระดับภูมิภาค

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู ้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การด�าเนินการตลาดออนไลน์ปีนี้จะอยู่ในกรอบ 3 แผน

งานหลัก คือ การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการจัดงานไมซ์ การจัดท�าสื่อการตลาดและส่งเสริม

การขายในรูปแบบดิจิตอล และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

โดยทีเส็บได้พัฒนาเว็บไซต์ www.businesseventsthailand.com ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูล

อุตสาหกรรมไมซ์ที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดให้กับกลุ่มเป้าหมายไมซ์จากทั่วโลก ซึ่งในเบื้องต้นได้

จัดท�าเป็น 3 ภาษาหลักได้แก่ อังกฤษ ไทย และจีน โดยในปีนี้จะมีการพัฒนาเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก  

5 ภาษา คือ ญี่ปุ ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เกาหลี และรัสเซีย

ด้านแผนงานจัดท�าสื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย (Sales & Marketing Material Tools) 

จะมุ่งเน้นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ให้ใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ 

ทีเส็บได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสื่อการขายของผู้ประกอบการเอง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบและ

จัดท�าเนื้อหาได้ตามความต้องการ  พร้อมทั้งดาวน์โหลดสื่อการขายนี้ไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วย

ให้ผู ้ประกอบการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการจัดท�าสื่อการขายดิจิตอล

ส่วนแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทีเส็บ วางแผนด�าเนินการ  

7 กิจกรรมส่งเสริมตลาดไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 45 ล้านบาท เปิดโอกาส

ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ เป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับจัดงานไมซ์ ท�าให้

นักจัดงานทั่วโลกเกิดความมั่นใจที่จะจัดงานในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างกระแสและกระตุ้น 

ส่งเสริมการจัดงานในประเทศมากยิ่งข้ึน

ในส่วนกิจกรรมตลาดต่างประเทศมี 3 แคมเปญ ได้แก่ Spice Up Your Business Agenda 

เป็นความร่วมมือของระหว่าง ทีเส็บ กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จ�ากัด 

(มหาชน), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ วีซ่า โดยจะท�าการรวบรวม

สิทธิพิเศษ, สินค้าบริการต่าง ๆ เช่น บัตรโดยสารเคร่ืองบิน, บริการรับ-ส่งสนามบิน, กอล์ฟ, สปา 

สถานบันเทิง, บริการอินเตอร์เน็ต มาน�าเสนอให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ท่ีมาร่วมงานแสดงสินค้าใน

ประเทศไทย เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดี ท้ังยังช่วยเพิ่มการใช้จ่าย รวมถึงระยะ

เวลาพ�านักในประเทศไทยมากขึ้น โดยโครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2557 นี้

แคมเปญท่ี 2 Itinerary Contest เป็นการจัดประกวดการวางแผนจัดโปรแกรมการเดินทาง

ท่องเท่ียวก่อนหรือหลังการประชุมในประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะน�าสถานที่และกิจกรรมที่

น่าสนใจต่าง ๆ ในประเทศไทยให้แก่ผู้จัดงานไมซ์ นักเดินทางกลุ่มไมซ์และประชาชนทั่วไป โครงการ

นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ 

แคมเปญที่ 3 Dream Meeting Contest เป็นกิจกรรมการตลาดบนเฟสบุ ๊คเชิญชวนให้ 

นักเดินทางไมซ์ทั่วโลกร่วมเล่นเกมส์ออนไลน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัดประชุมในเมืองไทยเพื่อ

ชิงรางวัลมาเที่ยวเมืองไทย โดยโครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้ 

ส�าหรับตลาดในประเทศ ทีเส็บ จะด�าเนินการภายใต้โครงการ “MICE in Thailand” โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้าในประเทศไทย  ซึ่งจะจัด 

 4 แคมเปญตลอดปีนี้ โดยแคมเปญแรกคือ Thailand MICE Venues Vote Awards 2014 ซึ่งเป็น

กิจกรรมการโหวตเพื่อคัดเลือกท่ีสุดของสถานที่จัดประชุมในเมืองไทย 

แคมเปญท่ี 2 MICE Photo Contest @ IG Project มุ่งสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้อินสตาแกรม 

เปิดโอกาสให้ร ่วมส่งภาพประทับใจจากประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยเพื่อ 

ชิงรางวัลทุกเดือน

แคมเปญท่ี 3 Shares and Likes your MICE Experiences ให้หน่วยงาน องค์กร บริษัท

ต่างๆ สามารถส่งภาพการจัดกิจกรรมไมซ์ในเมืองไทยที่น่าประทับใจ เข้าร่วมประกวดชิงรางวัล

จากทางโครงการ

แคมเปญท่ี 4  MICE Guru บริการออนไลน์จากทีเส็บ เพื่อให้บริการข้อมูลและไขข้อข้องใจ

ทุกค�าถามที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย 

“สิ่งท่ี ทีเส็บ ให้ความส�าคัญมากในการจัดท�าแผนตลาดออนไลน์ปีนี้ คือ จะท�าอย่างไรให้เกิด

การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งกลุ่มผู้จัดงานไมซ์ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ พันธมิตร

ทางธุรกิจในและต่างประเทศ และผู้ประกอบการภาคเอกชนผ่านกิจกรรมการตลาดออนไลน์ เพื่อ

สนับสนุนให้เอกชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนและเวลา 

ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศโดยรวม และท�าให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ส�าเร็จ”นายนพรัตน์กล่าว

ทีเส็บเชื่อมั่นว่า จากแผนงานด้านตลาดออนไลน์ที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2557 นี้ จะ

เป็นส่วนส�าคัญยิ่งในการเพิ่มจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เข้ามาในไทย โดยมีเป้าหมายนักเดินทาง 

ไมซ์ปีนี้จ�านวน 987,000 คน และสร้างรายได้ 96,900 ล้านบาท และที่ส�าคัญจะช่วยผลักดันให้ 

เกิดการขยายตัวของธุรกิจ และท�าให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ ์

ระดับโลก นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

CovER SToRy

ไมซ์ไทยปักธงรุกตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์
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underlining the importance and potential of online 
media in marketing campaigns designed to reach 
target groups worldwide, the TCEB has initiated 
a proactive online marketing plan for 2014 to 
enhance the image and perception of Thailand’s 
potential among organisers, both domestically 

and internationally. 
The TCEB has also put in place a mechanism that facilitates 

private sector involvement in the joint development of digital 
marketing campaigns. The bureau aims to mobilise all efforts to 
strengthen Thailand as a preferred destination for MICE events in 
the region.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s president, says that the 
online marketing strategy this year will be implemented under the 
framework of 3 major action plans: the development of an online 
comprehensive MICE database, the production of digital sales and 
marketing tools and online marketing & promotional activities. 

The TCEB has recently unveiled www.BusinessEventsThailand.
com to serve as an ultra-modern MICE industry database for target 
groups worldwide. Available in the initial stage in English, Thai and 
Chinese, the bureau will this year develop content in 5 additional 
languages including Japanese, vietnamese, Indonesian, korean and 
Russian.

In terms of the digital sales and marketing tools, the TCEB aims 
to support MICE entrepreneurs in applying its tools as they design 
their own digital sales media. Each entrepreneur can choose the 
format and provide content as needed through easy downloads. This 
will enable them to save time and money in developing a digital 
sales medium of their own.

The bureau is also investing Bt45 million in 7 online Marketing 
& Communications activities to be held in both domestic and 
international markets. The bureau will allow target groups to 
participate in the activities via social media with the goal of 
promoting the image and potential of the country as a preferred 
destination for MICE events. The activities are expected to boost 
the confidence of organisers worldwide and encourage them to 
organise events in Thailand as well as promote events to be held 
in Thailand.

Three campaigns are being introduced for international 
marketing promotion. The first campaign, Spice up your Business 
Agenda, has been created through the collaboration of TCEB, the 
Tourism Authority of Thailand, Thai Airways International plc, 
the department of International Trade promotion, Ministry of 
Commerce and vISA. The campaign will pool privileges, various 
products and services, among them air tickets, airport shuttles, golf, 
spa, entertainment and internet service, to offer to MICE travellers 
participating in exhibitions in Thailand.

These special offers will ensure a pleasant experience for MICE 
travellers, while also increasing spending and length of stays in 
Thailand. The Spice up your Business Agenda campaign will be 
officially launched in April 2014.

The second campaign, Itinerary Contest is an itinerary design 
contest that calls on contestants to create a pre- or post-trip itinerary 
in Thailand to introduce attractions and interesting activities for MICE 
organisers, MICE travellers and the public. This campaign will be 
officially launched in May 2014.

The third campaign, dream Meeting Contest is an online 
marketing activity on facebook that invites MICE travellers worldwide 

to join online games. It is aimed at inspiring the organisation of 
MICE activities in Thailand to win special Thailand travel prizes. This 
campaign will be officially launched in August 2014.

for domestic MICE market, the bureau will implement the “MICE 
in Thailand” campaign with the objective of promoting domestic 
MICE events. The bureau will run four campaigns throughout this 
year.

The first campaign, Thailand MICE venues vote Awards 2014, 
calls for votes to select the best MICE venue in Thailand. 

The second campaign, MICE photo Contest @Ig project is 
aimed at communicating with Instagram users. The campaign will 
encourage them to send their best photos taken while participating 
in MICE activities in Thailand to win prizes every month.

The third campaign, Share and Like your MICE Experiences, will 
invite organisations and companies to submit their impressive MICE 
activities in Thailand to win prizes. 

The fourth campaign, MICE guru is an online service offered 
by TCEB that provides updated information and clarification of all 
queries about the organising of MICE activities in Thailand. 

“The most crucial aspect of the online marketing plan this year 
is the extent to which it will achieve participation of the business 
sector in the MICE industry including organisers, MICE travellers, 
domestic and international strategic partners, as well as private 
operators, via online marketing activities. The plan aims to support 
the private sector in efficiently reaching target groups and save costs 
and time. It will be beneficial to the MICE industry as a whole in 
achieving its goals,” Mr. Nopparat says.   

“TCEB is confident that the continued online marketing plans 
throughout 2014 will play an important role in attracting more MICE 
travellers to Thailand and meet the targets of 987,000 travellers, and 
Bt 96.9 billion in revenue. Essentially, the online marketing will help 
drive the expansion of MICE business and ensure Thailand is the 
preferred destination for the world’s MICE industry,” the president 
concludes.

Thai MiCE sET To pEnETraTE 
MarkET via onlinE MEdia
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ที เส็บ ปูพรมเตรียมความพร้อม รองรับการเปิด AEC จับมือส�านักงานเลขาธิการอาเซียน  

วาง 9 แผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจระดับภูมิภาค 

เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายไมซ์แห่งอาเซียนเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร

การค้า เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ ASEAN Networking on MICE: Public 

and Private Partnership พร้อมน�าร่องมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทยสู ่มาตรฐาน

สถานท่ีจัดงานระดับอาเซียน 

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทส�าคัญโดยเป็นหนึ่งในวาระแห่งอาเซียน ท่ามกลางความท้าทาย

อย่างมากในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น ทีเส็บ จึงได้พัฒนาแผนงานด้านการตลาดและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจของอาเซียน (ASEAN 

Business Travel Marketing Strategy) ประกอบด้วย 1. ด้านการค้า 2. ด้านการลงทุน 3. ด้านการสร้างแบรนด์ 

4. การอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 5. การกระจายงาน 6. การส่งเสริมการเดินทางภายในภูมิภาค 7. การ 

ส่งเสริมตลาดระยะใกล้ 8. ยุทธศาสตร์การผนึกรวมตลาด และ 9. การจ�าแนกกลุ่มตลาด 

ทีเส็บได้เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับอาเซียน โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 

Tourism Forum)ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ASEAN Networking on MICE: Public and Private 

Partnership ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2557 เปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้านการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ระดับอาเซียน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกอาเซียนทั้งระบบ

การจัดงานครั้งนี้ ทีเส็บได้รับเกียรติจาก Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga เจ้าหน้าที่อาวุโส ส�านักเลขาธิการ

อาเซียน มาน�าเสนอถึงศักยภาพ และทิศทางการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ของอาเซียน ในขณะที่ผู ้แทนจากสมาคมส่งเสริม

การประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ส�านักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงตัวแทนภาคเอกชนจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เปิดยุทธศาสตร์ไมซ์อาเซียน
เชือ่มโยงเครอืข่ายสร้างความแขง็แกร่งภมูภิาค

BuILDING STRATEGIC ALLIANCE
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นอกจากนี้ ที่ประชุมอาเซียนโดย 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ สิงคโปร์ 

เวียดนาม และไทย ได้เห็นชอบให้มีการร่าง TOR ส�าหรับ ASEAN MICE Working Group โดยประเทศไทยได้เตรียม

ร่าง TOR ร่วมกับประเทศอาเซียน เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ในเดือน

พฤษภาคม 2557 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมติท่ีประชุมเห็นควรให้มีคณะท�างานด้านไมซ์ภายใต้กรอบความร่วมมือ

ท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism) นับเป็นความส�าเร็จของประเทศไทย โดย ทีเส็บ ได้แสดงบทบาทในการสร้าง

ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของไมซ์ ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส�าคัญเพราะ 

ที่ประชุมเห็นความส�าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีสามารถสร้างรายได้มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป

นายนพรัตน์ กล่าวว่า การพบปะกันของสมาชิกด้านไมซ์และการท่องเท่ียวในกลุ่มอาเซียนครั้งนี้ นับเป็นการ

ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลักดันไมซ์ของอาเซียน โดยครั้งนี้ประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการหารือกันใน 3 เรื่อง 

คือ 1. ความร่วมมือด้านการส่งเสริมตลาดไมซ์อาเซียน 2. การร่วมดึงงานระดับโลกเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนและการ 

ส่งเสริมให้เกิดการจัดงานไมซ์หมุนเวียนในระดับภูมิภาค และ 3. ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และความเป็น 

ผู้น�าในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีแผนการจัดท�ามาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรม 

ไมซ์น�าร่องแล้ว อาทิ มาตรฐานสถานที่จัดงานไทย (Thailand MICE Venue Standard) อันเป็นพื้นฐานส�าหรับ 

มาตรฐาน ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกอาเซียนร่วมกัน 

พร้อมกันนี้ การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนได้เริ่มเจรจาหารือเรื่องการจัดท�ามาตรฐานแรงงานวิชาชีพไมซ์ 

หรือ Competency Standards on MICE Tourism Professional ใน 3 ต�าแหน่งงาน คือ Event Registration 

Specialist, On Site Event Specialist และ Liaison Officer Specialist ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมที่จะร่วม

มือกับประเทศสมาชิกในการด�าเนินการด้านมาตรฐานแรงงานวิชาชีพไมซ์ต่อไป โดยมาตรฐานดังกล่าวนับเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและการให้บริการสถานที่จัดงาน และเป็นการสร้างแบรนด์ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

จากรายงานกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักเดินทางธุรกิจของอาเซียน ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2555 อาเซียน

ต้อนรับนักท่องเท่ียวนานาชาติกว่า 87 ล้านคน โดยร้อยละ 46 เป็นนักท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการคาด

การณ์ว่าการท่องเท่ียวในอาเซียนจะขยายตัวอย่างมากโดยมีปริมาณถึง 118.63 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2560 เพิ่ม

ขึ้นถึงร้อยละ 35 จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งหากอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียนมีการพัฒนาและเติบโตระดับเดียวกัน จะมี

นักเดินทางกลุ่มไมซ์รวม 12 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560  คิดเป็นรายได้สูงถึงร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยว 

เนื่องจากนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์มีค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไป 

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียนมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1. การเดินทาง

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภายในอาเซียน ซึ่งมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างกัน และความสะดวกในการเดิน

ทางโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ส่งผลให้นักเดินทางอาเซียนกลายเป็นกลุ ่มที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ ่มนักเดินทาง

เข้าสู่ภูมิภาคนี้ท้ังหมด 

2. กลุ่มคู่ค้าในตลาดระยะใกล้ ท้ังตลาดเอเชียที่ก�าลังเติบโต เช่น จีน อินเดีย และตลาดคุณภาพจากญี่ปุ ่น, 

ไต้หวัน, และออสเตรเลีย ล้วนแต่เป็นกลุ่มตลาดท่ีมีศักยภาพของอาเซียน จากสถิติในปี พ.ศ. 2555 มีนักเดินทาง

จากตลาดกลุ่มนี้เข้ามาในอาเซียนมากถึง 15,349 ล้านคน และมีศักยภาพท่ีจะขยายเพิ่มไปจนถึง 20 ล้านคน ภายใน

ปี พ.ศ. 2560 

3. กลุ่มเดินทางซ�้า จากการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคู ่ค้าในอาเซียน จะท�าให้คงการจัดงานและจ�านวน 

ผู้เข้าชมงานในภูมิภาคไว้ได้ รวมทั้งเพิ่มวันพักค้าง เพิ่มธุรกิจจากการหมุนเวียนจัดงานในภูมิภาค และการกระจาย

รายได้จากเมืองหลัก ๆ ผ่านการจัดโปรแกรมน�าเที่ยวก่อนและหลังงานด้วยเช่นกัน

ขณะนี้ แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการท่องเที่ยว ที่จัดท�าขึ้นโดยที่ประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2559 – 2563 ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการ และจะมีการผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียนให้เป็น

วาระส�าคัญอยู่ในแผนด้วยเช่นกัน
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T CEB is preparing for the forthcoming ASEAN 
Economic Community (AEC) by teaming up 
with ASEAN Secretariat to put in place 9 key 
action plans under the broader ASEAN Business 
Travel Marketing Strategy. The bureau is also 
moving forward to integrate an ASEAN MICE 

collaborative network to transform competition into trade 
alliances and is creating “ASEAN Networking on MICE: public 
and private partnership”, a platform for the exchange of 
knowledge and collaborations. Among the key initiatives for 
the region, the bureau is also pioneering the Thailand MICE 
venue Standard (TMvS) as the basis for developing ASEAN 
MICE venue Standards.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, president of the Thailand 
Convention and Exhibition Bureau (public organization) or 
TCEB, points out that the MICE industry will been a key item 
on the ASEAN agenda as the nations face up to the challenges 
of becoming the AEC. TCEB has therefore developed a 
marketing plan for the MICE industry in accordance with the 
ASEAN Business Travel Marketing Strategy. This comprises: 1. 
Trade; 2. Investment; 3. Brand building; 4. Accommodation 
for customers; 5. distribution of shows; 6. Travel promotion 
within the region; 7. Short-haul market promotion; 8. Single 
market strategy; and  9. Market segmentation.

In addition, the TCEB has extended ASEAN collaboration 
with an endorsement from the ASEAN Tourism forum to 
host the ASEAN Networking on MICE: public and private 
partnership between March 26 and 29, 2014. The seminar 
allowed the public and private sectors to exchange operating 
experiences and work to develop the ASEAN MICE business 
and strengthen the mechanism of ASEAN MICE as a whole.

The bureau was honoured to welcome Mr. Eddy krismeidi 
Soemawilaga, a senior officer of the ASEAN Secretariat, who 
presented the potential and current trends in ASEAN MICE 
business promotion while representatives of the Thailand 
Incentive and Convention Association (TICA), the Thai 
Exhibition Association (TEA), the ASEAN Secretariat, and 
private sector in ASEAN member countries joined a panel 
discussion to exchange ideas.

furthermore, a meeting of 8 ASEAN member countries 
- Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, 
vietnam and Thailand - endorsed the broad terms of reference 
(ToR) for the ASEAN MICE Working group. Thailand and the 
ASEAN countries will jointly draft the ToR and present them 
to the next meeting of ASEAN National organisations (NTos), 
scheduled to take place in May 2014 in the philippines. 

The meeting of 8 ASEAN member countries also passed a 
resolution to set up a MICE working group under the ASEAN 
Tourism Collaboration framework. TCEB’s significant role in 
enhancing collaboration between ASEAN countries to promote 
ASEAN as a MICE centre should be recognised as a success 
for Thailand and another crucial step forward, as the meeting 
recognises the importance of the MICE industry in generating 

higher revenues than general tourism.
Mr. Nopparat says that the discussions on MICE and 

tourism among ASEAN members are in line with the strategy 
to push forward the ASEAN MICE industry. Thailand raised 
3 issues for discussion at a recent meeting, namely: 1. 
Cooperation in ASEAN MICE market promotion; 2. Joint efforts 
to win world events to be held in ASEAN; and 3. overview of 
Thai MICE industry and its leadership to develop standards for 
the ASEAN MICE industry.

Thailand plans to enhance and ensure MICE standards 
through the Thailand MICE venue Standard, which will serve 
as the basis for setting the ASEAN MICE venue Standard 
(AMvS). This is currently under consideration by ASEAN 
member countries.

The ASEAN Tourism forum, meanwhile, has commenced 
discussions on a plan to initiate Competency Standards 
for MICE Tourism professionals covering 3 positions: Event 
Registration Specialist, on Site Event Specialist and Liaison 
officer Specialist. Thailand is ready to join with ASEAN 
members in further developing these Competency Standards, 
which will increase the added value of products and event 
venue services as well as build the ASEAN brand.

According to the ASEAN Business Travel Marketing 
Strategy report, ASEAN welcomed 87 million international 
tourist visitors in 2012, with ASEAN tourists representing 46 
per cent of this number. It is estimated that the ASEAN tourism 
will enjoy a significant growth of 35 per cent in 2017 to 118.63 
million compared to 2012. Assuming the ASEAN MICE industry 
grows at the same level, the number of ASEAN MICE tourist 
visitors is expected to reach 12 million and generate levels of 
revenue that will account for 20 per cent of tourism revenue 
due to higher average spending than that of general tourists.

The three drivers for growth of the ASEAN MICE industry 
are 1. Business travel within the region, thanks to good 
connectivity and travel convenience without visa, with intra-
ASEAN travellers thus representing the biggest market share of 
total arrivals to the region. 

2. Trade partners in the short haul market and a growing 
Asian market including China and India and quality markets 
like Japan, Taiwan and Australia are all potential markets for 
ASEAN. According to 2012 statistics, the number of travellers 
from these markets to ASEAN rose to 15,349 million. There is 
potential for growth up to 20 million in 2017.

3. Increased repeat travellers. As a result of collaboration 
between the trade partners in ASEAN, the region will retain 
events and numbers of participants and, thanks to the 
circulation of events held in the region, also see an increase 
in lengths of stay and business activities as well as revenue 
distribution from major cities through pre and post-tour 
programmes.

The ASEAN Tourism Strategic plan 2016-2020 developed 
by the ASEAN Tourism forum is now under implementation with 
ASEAN MICE industry forming a vital component of the plan.

asEan MiCE sTraTEgy unvEilEd
ConnECTing nETworks  
To sTrEngThEn ThE rEgion
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ปี พ.ศ. 2557 ที เส็บ ยังคงเร ่งพัฒนาแผนการด�าเนินงานส ่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค ้านานาชาติ  

ภายใต้กลยุทธ์ 3 ปี เพื่อให้ไทยยังคงครองต�าแหน่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของอาเซียน  

เน้นบทบาทการเป็นผู ้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ และพันธมิตรทางการตลาด สร้างความแข็งแกร่งธุรกิจของ

ประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่ผ่านมา ทีเส็บ ประสบความส�าเร็จท้ัง 3 ด้าน คือ การดึงงาน การยกระดับงานแสดงสินค้านานาชาติ และ

การส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยปีนี้ ทีเส็บ ยังคงเดินหน้าตามแผนเชิงรุกภายใต้กลยุทธ์ 3 ปี โดยเน้นบทบาทส�าคัญ 

3 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ (Connector/Facilitator) เน้นการเชื่อมโยง และสนับสนุนภาคเอกชนขยายเครือข่ายทาง

ธุรกิจ; พันธมิตรทางการตลาด (Marketer/Partner) เน้นการท�าการตลาดต่างประเทศ และพัฒนาแคมเปญการตลาด รวมถึงการให้บริการ

และการอ�านวยความสะดวกแบบครบวงจร; และการเป็นผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (Creator/Initiator) โดย

ชูบทบาทการก�าหนด ริเร่ิม มุ่งเน้นการหาโอกาสและดึงงานระดับนานาชาติเข้ามาจัดในประเทศไทย  

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�านวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า แผนการด�าเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ ในปีพ.ศ. 2557  

ซึ่งเป็นปีท่ี 2 ของการด�าเนินงานภายใต้แผนแม่บท 3 ปี จะเน้นการเจาะตลาดใหม่เพื่อสร้างการรับรู ้ และเพิ่มจ�านวนนักเดินทางกลุ ่ม 

ไมซ์ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดข้ึนในประเทศไทย โดยการดึงงานแสดงสินค้านานาชาติใหม่ๆ (New Show) ในอุตสาหกรรมที่

เป็นท่ีต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม 

ได้แก่ งาน Beyond Beauty ASEAN 2014, งาน Cosmobeaute 2014 และงาน Cosmex 2014 เป็นต้น งานในอุตสาหกรรมคมนาคม

ขนส่งและยานยนต์ ได้แก่ งาน Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair (AAITF) และงาน Smart Rail Congress 

& Expo 2014  เป็นต้น และงานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ งาน Pulier Asia Pacific 2014, งาน International Security & Safety 

Expo & Forum 2014 และงาน Pharmex Asia 2014 

นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังเดินหน้าส่งเสริมการร่วมทุน (Joint Venture) และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างบริษัทผู้จัดงานแสดง

สินค้าของไทยที่มีศักยภาพ และบริษัทผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยตอกย�้าความส�าเร็จของอุตสาหกรรม

งานแสดงสินค้านานาชาติของไทย ที่เป็นจุดสนใจของธุรกิจไมซ์จากนานาชาติ ส�าหรับการขยายฐานต่อยอดความส�าเร็จสู่ภูมิภาคอาเซียน ได้

เป็นอย่างดี อาทิ การลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จ�ากัด ผู้จัดงานสัญชาติไทย และบริษัท ไดเวอร์ ซิฟายด์ คอมมูนิเคชั่นส์ 

เอเชีย (Diversified Communications Asia) บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นน�าของโลกจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

อาหาร ซึ่งจะร่วมกันยกระดับการจัดงาน Thailand Franchise and Business Opportunities (TFBO) และงาน Thailand Retail, Food 

& Hospitality Services (TRAFS)  พร้อมด้วยความร่วมมือของบริษัท สื่อสากล จ�ากัด ผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป (Motor Expo) และบริษัท 

ทาซัส กรุ๊ป (Tarsus Group) ในการน�าเอางาน Automotive Aftermarket Industry and Tuning Trade Fair (AAITF) เข้ามาจัดร่วมกับ 

งาน Motor Expo 2014 ความร่วมมือในคร้ังนี้จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของงาน Motor Expo ให้ยิ่งใหญ่และครบเครื่องทางด้านยานยนต์และ

อุปกรณ์ยานยนต์ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ ทีเส็บ ยังเชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมการแสดงสินค้าไทยยังคงมีแนวโน้มสดใส เห็นได้จากการมีบริษัทจัดงานต่างชาติเข้ามาตั้ง

บริษัทในประเทศไทย และใช้เป็นฐานต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือรองรับงานแสดงสินค้าในหลายอุตสาหกรรมที่ก�าลังเป็นท่ีต้องการของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทยให้ก้าวสู่การแข่งขันท่ีเปิด

กว้างขึ้น และมีการสร้างสรรค์งานแสดงสินค้านานาชาติที่มีคุณภาพ 

“ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ไทยยังคงครองต�าแหน่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของ

อาเซียน โดยอาศัยปัจจัยเชิงบวกในการดึงดูดผู้จัดงานเข้ามาลงทุน อาทิ จุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ความ

พร้อมด้านระบบขนส่งสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงอาเซียน และความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งจะท�าให้งานแสดงสินค้า

ที่มาจัดในประเทศไทยไม่ใช่เป็นเพียงงานในระดับประเทศแต่จะเป็นงานในระดับภูมิภาค โดยในปีพ.ศ. 2557 ทีเส็บเชื่อมั่นว่าจะสามารถดึง

งานแสดงสินค้าใหม่มาจัดที่ประเทศไทยได้ถึง 8 งานและพัฒนางานที่มีอยู่เดิมให้เติบโต 32 งาน จากจ�านวนงานทั้งหมด 83 – 85 งานในปีนี้”  

นอกจากนี้ ตลาดดิจิทัล ยังถือเป็นตลาดหลักที่ทีเส็บให้ความส�าคัญ โดยสื่อออนไลน์ถือเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารอุตสาหกรรมการ

แสดงสินค้านานาชาติของไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด โดย ทีเส็บได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ iFair ที่เน้นประชาสัมพันธ์งาน

แสดงสินค้าที่จัดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงเว็บไซท์  www.businesseventsthailand.com  และส่ือสังคมออนไลน์ของทีเส็บ ท้ัง Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube และ Flickr รวมถึงวารสารออนไลน์รายเดือน เพื่อน�าเสนอความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า

นานาชาติของไทยอย่างต่อเนื่อง    

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 อุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทย สามารถดึงดูดนักเดินทางกลุ่มไมซ์เป็นจ�านวนท้ังส้ิน 191,319 คน  

คิดเป็นรายได้มูลค่า 14,524 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2557 ทีเส็บตั้งเป ้านักเดินทางไมซ์กลุ ่มการแสดงสินค้านานาชาติ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา เป็นจ�านวน 181,200 คน และมีรายได้เติบโตร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่ารวม 15,400 ล้านบาท

อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย 
เวทีการค้าสู่ความส�าเร็จระดับอาเซียน

BuSINESS PARTNER
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T CEB is continuing in 2014 to accelerate a strategic plan to 
enhance its standing in the international exhibitions industry. 
This is part of a 3-year strategy that has as its goal maintaining 
Thailand’s position as the ASEAN hub for the international 
exhibitions industry. The bureau is placing emphasis on its 
role as the connector of business opportunities and strategic 

marketing alliances to strengthen Thailand’s business within the ASEAN 
Economic Community.

TCEB has in the past succeeded in winning more exhibitions for Thailand, 
in elevating the standard of international exhibitions and in promoting 
trade and investment. This year, the bureau is moving forward with a 
proactive plan under the 3-year strategy by emphasising 3 key roles. These 
are Connector/facilitator, which aims to connect and support the private 
sector in widening the business network; Marketer/partner, which is aimed at 
running overseas marketing activities and developing marketing campaigns 
as well as providing integrated services and facilities; and Creator/Initiator, 
which aims to demonstrate its role in setting strategy and initiatives, seeking 
opportunities and attracting international trade shows to Thailand.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s president says that the 
exhibitions industry promotion plan for 2014, the second year of the 3-year 
strategy, will emphasise  on penetrating new markets in order to enhance 
perceptions of Thailand and boost the number of MICE travellers participating 
in international exhibitions in Thailand. 

under the plan, the bureau will draw new shows to Thailand in the 
industries that are in need of the ASEAN Economic Community. Among these 
are the health & beauty industry which includes Beyond Beauty ASEAN 2014, 
Cosmobeaute 2014 and Cosmex 2014 and the transport and automobile 
industry which includes the Automotive Aftermarket Industry and Tuning 
Trade fair (AAITf) and Smart Rail Congress & Expo 2014. other industries 
include pulier Asia pacific 2014, International Security & Safety Expo & forum 
2014 and pharmex Asia 2014. 

In addition, the TCEB is continuing its efforts to promote joint ventures 
and strategic networking between potential Thai exhibition organisers and 
professionals in overseas industries. Such moves are crucial to demonstrating 
the success of the Thai exhibitions industry, making it attractive to the 
international MICE business and encouraging an extension of that success to 
the ASEAN region.  

The successful collaborations include a joint venture between kavin 

Intertrade Co., Ltd. and diversified Communications Asia Co., Ltd, a global 
leading exhibition organiser from united States specialising in the food 
industry, to further develop Thailand franchise and Business opportunities 
(TfBo) and Thailand Retail, food & hospitality Services (TRAfS). 

Inter-Media Consultant Co., Ltd. — the organiser of Thailand International 
Motor Expo-- formed a partnership with Tarsus group to bring the Automotive 
Aftermarket Industry and Tuning Trade fair (AAITf) to be part of the Thailand 
International Motor Expo 2014. This collaboration will help strengthen the 
motor show’s capability and turn it into a perfect show of automobile and 
parts in Asia and ASEAN.

TCEB also remains confident at the prospects for the Thai exhibitions 
industry, as it is clear that the international organisers are establishing 
subsidiaries in Thailand toserve as a regional base to prepare for an 
increasing number of exhibitions in various industries that are in need of the 
AEC. The incoming foreign organisers will provide a major push for Thailand’s 
exhibitions industry in raising competiveness and creating quality shows.

“Thailand has to gear up the development of its marketing strategy if it 
is to maintain its position as the hub of the international exhibition industry 
in ASEAN. The country can use such positive factors as its strategic location 
as the geographical hub of ASEAN, the readiness of transportation networks 
connecting ASEAN countries and the strength of Thailand’s major industrial 
sectors to attract international organisers to invest here. It is thus not only 
a platform for national trade shows but also those at the regional level. In 
2014, the TCEB is confident that it will win 8 new shows for Thailand and 
develop 32 existing shows from the total of 83-85 shows this year,” Mr. 
Nopparat says.

In addition, the bureau is placing great importance on digital marketing. 
The social media are a major channel for the Thai exhibitions industry in 
communicating effectively with target groups. The bureau has developed 
a mobile phone application called ifair with the aim of promoting the 
exhibitions held in Thailand. The bureau has also set up the website www.
businesseventsthailand.com, social networking via facebook, Twitter, 
LinkedIn, youTube and flickr and publishes online monthly newsletters to 
provide the latest movements of exhibitions industry in Thailand.

In 2013, the Thai exhibitions industry attracted 191,319 MICE travellers 
and generated Bt14.524 billion in revenue. In 2014, the TCEB is targeting 5 
per cent growth in MICE travellers visiting the shows to 181,200 and 10 per 
cent growth in revenue to Bt15.4 billion. 

Thailand ExhibiTions indusTry: 
a plaTforM for suCCEss in asEan
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ThouGhT LEADER

ที เส็บ เผยแนวทางส่งเสริมตลาดดีไมซ์ ปี 2557 มุ่งเน้นยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศสู่ตลาดคุณภาพ 

ริเร่ิมจัด “งานไมซ์มาร์ท” เพื่อเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ พร้อมหารือเอกชนเร่งสร้างจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะในแต่ละ 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ชงรัฐงัดมาตรการลดหย่อนภาษี 200% หนุนหน่วยงานราชการจัดประชุม

ในประเทศกระตุ้นตลาดช่วงนอกฤดูกาล

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า แนวทางส่งเสริมตลาดดีไมซ์ในปี 2557 นี้ จะเน้นการยกระดับไมซ์ในประเทศ

สู่ตลาดคุณภาพ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) WIN: เดินหน้ากระตุ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์คุณภาพในประเทศไทย (2) PROMOTE: 

ส่ือสารประชาสัมพันธ์เพื่อปรับทัศนคติของชาวไทยให้เล็งเห็นว่าการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยสามารถจัดได้อย่างมีคุณภาพไม่แพ้ 

จุดหมายใดในโลก (3) DEVELOP: พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความเป็นเลิศท้ังระบบ  รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีการจัดงานไมซ์ 

กลยุทธ์การตลาดส�าคัญในปีนี้ คือ การเปิดตัวโครงการ “1st Domestic MICE Mart” หรือ “งานไมซ์มาร์ท ครั้งท่ี 1” จัดขึ้น

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านไมซ์ไทยอย่างรวดเร็ว และยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง 

“การจัดงานไมซ์มาร์ทคร้ังที่ 1 นี้ จะส่งผลให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการไมซ์ในประเทศเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการไมซ์จะ

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดการกระจายธุรกิจการค้า รวมท้ังรายได้ออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ 

มากขึ้น ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม” นายนพรัตน์ กล่าว 

งานไมซ์มาร์ทประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านไมซ์ 

และการออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์เมืองไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น 

การจัดงานไมซ์มาร์ท คร้ังที่ 1 ณ กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มผู้ซื้อจากกว่า 100 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวง กรม 

รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและต�าบล บริษัทขนาดใหญ่ ชาวต่างชาติที่ท�างานในประเทศไทย สมาคมวิชาชีพ และองค์กร

ต่าง ๆ  เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ�านวนประมาณ 400 คน พบปะกับกลุ่มผู้ขายจาก 50 หน่วยงาน ได้แก่ 

ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ในไมซ์ซิตี้ เช่น ศูนย์ประชุม โรงแรม ร้านอาหาร สถานท่ีพิเศษ สายการบิน และผู้จัดบริการเดินทาง 

ทั้งนี้ งานไมซ์มาร์ทคร้ังที่ 1 จะหมุนเวียนกันไปจัดในเมืองไมซ์ต่าง ๆ ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคมนี้ 

กลยุทธ์ดีไมซ์ ปี 57
ผุดกิจกรรมเน้นยกระดับสู่ตลาดคุณภาพ
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นายนพรัตน์ กล่าวว่า ในปีนี้ ทีเส็บวางแผนการขยายตลาดและส่งเสริมตลาดไมซ์

ในประเทศโดยจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็น 3 กลุ่มอย่างชัดเจน คือ 1. แบ่ง

ตามพื้นท่ีของการจัดงาน เน้นการท�าตลาดใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้เป็นหลัก พร้อมน�าเสนอ

ศักยภาพของเมืองไมซ์ทางเลือกอ่ืน ๆ อาทิ สุโขทัย พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ 

อุบลราชธานี รวมทั้งขยายเมืองไมซ์เป้าหมายใหม่ อย่าง นครสวรรค์ ระยอง เขาใหญ่ 

2. แบ่งตามรายอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อาหาร 

เกษตรกรรม ท่องเที่ยว ยานยนต์ พร้อมส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการจัดงานไมซ์ในไทย

จ�านวนมาก อาทิ การศึกษา วิชาชีพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ที่รัฐบาล

ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษอย่าง ศิลปวัฒนธรรม พลังงานสะอาด และธุรกิจสร้างสรรค์ 

3. แบ่งตามรายวิชาชีพ เน้นกลุ่มบริษัท องค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก รวมทั้งการท�าการตลาดร่วมกับสถานที่จัดงาน ที่พัก การขนส่ง  

สายการบิน สถานที่ท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมตลาดในกลุ่มพนักงานบริษัท และผู้ให้บริการ 

น�าเที่ยวเป็นต้น 

ส�าหรับแผนการกระตุ ้นให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศเพิ่มขึ้น หรือ WIN นั้น  

ทีเส็บจะเน้นเจาะกลุ่มราชการ สร้างกระแสให้เกิดการจัดประชุมสัมมนานอกสถานที่ โดย

เฉพาะช่วงนอกฤดูกาล พร้อมทั้งเตรียมเสนอรัฐบาลให้มีการผลักดันมาตรการลดหย่อน

ภาษี 200% ส�าหรับการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ 

นอกจากนี้ ทีเส็บ จะร่วมมือกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาภาพลักษณ์ของไมซ์ซิตี้แต่ละ

เมืองให้มีลักษณะเฉพาะสอดรับกับการสร้างงานแสดงสินค้า เช่น ผลักดันเชียงใหม่ให้เป็น

เมืองแห่งหัตถกรรม มีการจัดงานประจ�าปีวางรากฐานจากระดับจังหวัดก่อนพัฒนาไป 

สู่ระดับประเทศ ยกระดับงานเทศกาลประจ�าปีของเมืองขอนแก่นให้ก้าวสู่ระดับประเทศ 

เช่น งานไหมนานาชาติขอนแก่น พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการกระจายงานแสดงสินค้าจาก

ส่วนกลางออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น 

นอกเหนือจากงานไมซ์มาร์ทแล้ว ทีเส็บยังเดินหน้างานด้านประชาสัมพันธ์ หรือ 

Promote ด้วยการสานต่อความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการ “ลัดฟ้า

ประชุมเมืองไทย...อิ่มใจ...ตามรอยพระราชด�าริ” น�ากลุ ่มเป้าหมายเยี่ยมชมเส้นทาง

ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้งโครงการจัดแฟมทริปน�าชมเส้นทาง

ตัวอย่างส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในส่วนของการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  

ด้านการส่งเสริมธุรกิจการแสดงสินค้านั้น ทีเส็บให้ความส�าคัญกับการท�าตลาดการค้า 

ตามจังหวัดชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เชียงราย หนองคาย สระแก้ว เพื่อดึงนักเดินทาง 

กลุ ่มไมซ์จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาท�าธุรกิจในประเทศไทย หรือซื้อธุรกิจไทยและ 

น�าไปต่อยอดในประเทศของตน ซึ่งจะเป็นยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ภายในภูมิภาค  

ไปสู่การพัฒนาตลาด Intra-Region โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในขณะที่ด้านของการพัฒนา หรือ DEVELOP จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

เช่น สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เพื่อ

สร้างมาตรฐานส�าหรับผู้ประกอบการโดยเน้นในไมซ์ซิตี้เป็นหลัก (Certify Supplier) ให้

ตระหนักความส�าคัญในเร่ืองความปลอดภัยส�าหรับสถานประกอบการ เป็นต้น

ปี 2556 อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ มีจ�านวนผู้เข้าร่วมงานไมซ์ท้ังส้ิน 4,414,124 คน  

คิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 12,780 ล้านบาท ปีนี้ ทีเส็บ ตั้งเป้าหมายว่า จะมีจ�านวน 

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ 4,502,406 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 จากปีก่อน และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4 คิดเป็นมูลค่าตลาดดีไมซ์ 13,291 ล้านบาท

“การด�าเนินกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ จะเป็นการยกระดับตลาดไมซ์ไทยสู่การเป็นตลาด

ไมซ์คุณภาพของภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากรากฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจไมซ์ภายใน

ประเทศ” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

ที เส็บ ยังเตรียมแพคเกจให้การสนับสนุนการจัดงานไมซ์ต่างๆ ที่มี

คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อส่งเสริมให้อุตสาห

กรรมไมซ์ในประเทศเติบโตตามเป้าหมาย อาทิ 

งานประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings and 

Incentives) ที่มีผู ้เข้าร่วมตั้งแต่ 51-150 คนขึ้นไป จะได้รับการ

สนับสนุนทางการเงินส�าหรับการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน คอฟฟี่เบรค  

กิจกรรมสันทนาการและความบันเทิง แพ็คเกจอินเตอร์เน็ทไวไฟ และ

บริการรถรับส่ง เป็นต้น  

งานประชุมองค์กรวิชาชีพ (Conventions) ที่มีผู ้เข้าร่วมตั้งแต่ 

101-300 คนขึ้นไป จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ส�าหรับ 

การเชิญวิทยากรบรรยายภายในงาน และการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน  

เป็นต้น     

งานแสดงสินค้า (Exhibitions) ทีเส็บจะด�าเนินการสนับสนุนทาง 

การเงินส�าหรับ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การท�าการตลาด  

การตลอดออนไลน์ การจัดกิจกรรมจับคู ่ทางธุรกิจ การจัดงานแถลง

ข่าว และโรดโชว์ เป็นต้น
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T CEB recently unveiled the domestic MICE (d-MICE) 
promotion plan 2014, a new strategy that is designed 
to elevate the domestic MICE industry to a high 
quality market. The bureau also introduced the “1st 
domestic MICE Mart” as a platform for business match 
making and held discussions with the private sector 

to accelerate the creation of unique selling points for each of the 5 
MICE Cities. 

In addition, the bureau will propose to the government that 
a 200-per-cent tax rebate be offered to government agencies to 
encourage them to hold their meetings in-country, thus stimulating the 
market during the low season.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s president, says the 
d-MICE promotion plan 2014 will raise the quality level of domestic 
MICE through 3 major strategies: (1) WIN – encouragement to 
organise high quality MICE events in Thailand (2) pRoMoTE – 
communication to change the attitude of Thai people and help them 
recognise that Thailand is second to none in hosting high quality MICE 
events; and (3) dEvELop – development of the MICE industry to make 
it excellent in its entirety while educating local people in the MICE 
event locations.

The major marketing strategy this year is the launch of the 
“1st domestic MICE Mart”. This was held on March 25, 2014 at 
Royal paragon hall, Siam paragon Bangkok and enabled the target 
groups to quickly receive Thai MICE information. The event also 
provided knowledge and understanding about MICE industry to local 
stakeholders, especially as regards the enhancement of capabilities in 
the 5 MICE Cities.

“The 1st domestic MICE Mart will be successful in boosting sales 
of MICE products and services because MICE entrepreneurs can reach 
the target groups effectively. The distribution of trade and income to 
the regions throughout the country will thus be enhanced, which will 
help the economy as a whole,” Mr. Nopparat says.

The 1st domestic MICE Mart was made up of 3 major segments: 
Business match making between buyers and sellers; Seminar to 
provide MICE knowledge; and Exhibition to promote the 5 MICE 
Cities of Bangkok, pattaya, phuket, Chiang Mai and khon kaenThe 1st 
domestic MICE Mart attracted 400 buyers from more than 100 public 
and private organisations. These included ministries, departments, 
state enterprises, provincial administration organisations, tambon 
administration organisations, large companies, expatriates , 
professional associations and various organisations such as the Thai 
Chamber of Commerce and the federation of Thai Industries, who 
were able to meet sellers from 50 organisations, among them such 
MICE entrepreneurs from the MICE Cities as meeting venues, hotels, 
restaurants, special locations, airlines and travel agents. This event 
will be rotated to MICE Cities from March  to August 2014.

Mr. Nopparat explains that this year, the TCEB plans to expand 
and promote d-MICE market, which can be clearly categorised into 3 
target groups as below.

d-MiCE sTraTEgy 2014 
aiMs To TransforM  
inTo a high qualiTy MarkET
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1) Targeted destinations: this category mainly focuses on 
marketing activities in 5 MICE Cities and also presents the capabilities 
of emerging MICE Cities such as Sukhothai, phitsanulok, prachuap 
khiri khan, krabi and ubon Ratchathai as well as second-tier MICE 
cities such as Nakhon Sawan, Rayong and khao yai. 

2) Targeted Business: this category emphasises the country’s 
major industrial sectors such as food and agriculture, tourism and 
automobiles. The bureau also supports industries, which organise a 
lot of events in Thailand including education, professional and the 
environment as well as new industries that receive special incentives 
from the government such as arts and culture, clean energy and 
creative business.

3) Targeted people: this category focuses on corporate, central 
and local government agencies. The bureau is also teaming up 
with event venues, accommodation, transport, airlines and tourist 
destinations to jointly develop marketing activities as well as 
promoting the market among corporate staff and tour operators.

under the stimulus plan to increase the number of domestic MICE 
events – the WIN strategy –  TCEB will mainly penetrate government 
agencies and encourage them to organise meetings outside their 
offices especially during the low season. The bureau will also 
propose a stimulus measure offering a 200 per cent tax exemption for 
organising domestic meetings to the government.  

The bureau will also collaborate with the private sector to 
develop an image for each MICE City to demonstrate its uniqueness. 
Chiang Mai, for example, will be promoted as the city of handicrafts. 

Each MICE City will develop its own annual trade fair prior to 
further upgrading to a national show. The khon kaen Silk festival 
is an example. Meanwhile, the bureau will support all efforts to 
distribute exhibitions from the central part to other regions, thus 
widening opportunities for local people to participate.

In addition to the 1st MICE Mart, the bureau carries on its 
promotional exercises under the pRoMoTE strategy by extending 
collaboration with strategic networks in organising “the domestic 
MICE: A Royal Trail Inspiration”. under the project, the bureau will 
bring target groups to visit the proposed routes of project development 
under Royal Initiatives. The familiarization trips will also take in the 
routes for domestic meetings and incentives.

As regards the promotion of exhibitions, TCEB places importance 
on marketing activities to promote trade in bordering provinces 
including Chiang Rai, Nong khai and Sa kaew in order to encourage 
MICE travellers from neighbouring countries to do business in 
Thailand or buy Thai franchises to operate in their home countries. 

Such measures will eventually upgrade the d-MICE industry to 
an intra-regional industry, particularly when the ASEAN Economic 
Community comes into effect.

under the dEvELop strategy, the bureau will join strategic 
partners including the Thailand Incentive and Convention Association 
(TICA) and the Thai Exhibition Association (TEA) in their efforts to 
develop certified suppliers, especially those in MICE Cities and instill 
in them a greater awareness about safety in the workplace.

In 2013, the d-MICE industry attracted 4,414,124 participants 
with a total market value of Bt12.78 billion million. This year, the 
bureau has set a target of 4,502,406 domestic MICE travellers, up 2 
per cent from the previous year, and growth of 4 per cent in revenue 
to Bt13.29 billion.

“The implementation of all these strategies will elevate the Thai 
MICE market to the top quality MICE market in Asia, starting from the 
fundamental strength of d-MICE,” Mr. Nopparat concludes.

In its efforts to drive the D-MICE industry 
to achieve the desired growth, TCEB 

is offering packages to MICE organisers 
that meet requirements. for meetings 
and incentives with 51-150 participants, 
organisers will receive financial support for 
a hosted lunch, coffee break, recreational 
activity, entertainment, Internet Wifi 
package and transportation service.

Conventions with 101-300 delegates 
will receive financial support for keynote 
speakers and hosted lunches. 

Domestic exhibitions will receive 
financial support for project feasibility 
studies, marketing campaigns, online 
marketing act ivit ies ,  business match 
making, press conferences and road shows.
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ที เส็บ จัดประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตไทย หรือผู ้แทนประจ�าภูมิภาค

ยุโรปจาก 14 ประเทศ ณ สถานทูตไทยในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศ

เบลเยียม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา วาง 3 แนวทางหลักเพื่อฟื้นฟู

และพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในภูมิภาคยุโรป  

พร้อมชี้ 7 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทย  

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู ้อ�านวยการทีเส็บ กล่าวว่า การจัด

ประชุมเพื่อพัฒนาไมซ์ไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยหรือผู้แทนประจ�าภูมิภาคยุโรป 

จาก 14 ประเทศเป็นการต่อยอดจากการประชุมระหว่าง ทีเส็บ กับกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ

ปลายปีท่ีผ่านมา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทาง 

เข้ามาจัดงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ฟื้นความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางธุรกิจชาวต่างชาติที่จะ

มาเยือนประเทศไทย 

ท้ังนี้  ทีเส็บ เน้นความร่วมมือในการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของทั้ง

กระทรวงการต่างประเทศและทีเส็บ รวมถึงงานด้านตลาด และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับไมซ์ไทย 

ผ่านการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของแต่ละประเทศ 

การประชุมดังกล่าว ทีเส็บ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ มาตรการการสร้างแบรนด์

ให้กับธุรกิจไมซ์ การส่งเสริมตลาดการประชุมและงานแสดงสินค้า ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมไมซ์ไทยทั้งด้านบุคลากร มาตรฐาน และสถานที่จัดงาน 

อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีแนวโน้มสดใส สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยถึงปีละกว่า 9 หมื่นล้าน

บาท โดยมีนักธุรกิจไมซ์เดินทางเข้าประเทศถึงกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยตลาดไมซ์ยุโรปเป็นอันดับ

สองรองจากตลาดเอเซีย ซึ่งประเทศในกลุ่มยุโรปที่เดินทางมาเพ่ือจัดงานไมซ์ในไทยล�าดับต้นๆ ได้แก่ 

อังกฤษ เยอรมัน และฝร่ังเศส

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังได้มีการระดมสมองเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยส�าหรับ

ตลาดยุโรป และการวางยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ 

ในใจนักเดินทางธุรกิจทั่วโลก

นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม กล่าวว่า 

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมไมซ์ไทยในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเอกอัครราชทูต

และผู ้แทนจาก 14 ประเทศ เล็งเห็นความส�าคัญของธุรกิจไมซ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพ 

ความแข็งแกร่งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ 

“เอกอัครราชทูตไทยและผู้แทนประจ�าภูมิภาคยุโรปเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทั้งข้อมูล

ด้านการตลาดและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศ และเห็นพ้องในการร่วมกันผลักดันธุรกิจไมซ์ไทย

ในภูมิภาคยุโรป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทยผ่านธุรกิจไมซ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง

ทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศ” นายนพปฎล กล่าว  

ผลจากการประชุมครั้งนี้  ได ้สรุปแนวทางการพัฒนาธุรกิจไมซ ์ร ่วมกันในภูมิภาคยุโรป 

ใน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 

1. ดึงงานประชุมและงานแสดงสินค้าจากภูมิภาคยุโรปมายังประเทศไทย เช่น การร่วมกัน

ดึงงานใหญ่ระดับโลกและน่าสนใจในแต่ละกลุ ่มอุตสาหกรรมมาจัดในประเทศ และการดึงงาน 

ในเครือข่ายของหน่วยงานรัฐท่ีด�าเนินงานอยู่แล้วมายังประเทศไทย 

2. ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคยุโรป อาทิ การจัดท�าโรดโชว์รายประเทศหรือ 

ในกลุ่มประเทศภูมิภาคยุโรปร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานทูตสามารถร่วมเชิญกลุ่มเป้าหมาย 

ในตลาดยุโรป เช่น หอการค้า บริษัท ผู้จัดงาน หรือมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน การส่งเสริมธุรกิจไมซ์

ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยสร้างสรรค์แนวคิดที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจไมซ์ยั่งยืนกับการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ ธุรกิจไมซ์กับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ธุรกิจไมซ์กับการออกก�าลังกายและกีฬา 

หรือแม้แต่แนวคิดในการสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลก  

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในตลาดยุโรป การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กฎระเบียบการน�าเข้าศุลกากร การสร้างความเชื่อม่ันเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย และการพัฒนา

ธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืนและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

นอกจากแนวทางการส่งเสริมตลาดไมซ์ไทย ที่ประชุมไดข้อ้สรุปร่วมกันถึง 7 ปจัจัยแหง่ความส�าเร็จ 

ในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ไทย ได้แก่ บุคลากร ความปลอดภัยและความเชื่อมั่น จุดหมายปลายทาง

สถานที่จัดงาน ความร่วมมือของทีมไทยแลนด์ น�าเสนอความเป็นไทย เทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสังคมออนไลน์ และการจัดการในภาวะวิกฤต

ระดมสมองทตูไทย
ในยุโรป
วางแนวทาง
พัฒนาไมซ์ไทย

KNoWLEDGE PLATfoRM
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on March 23, 2014, TCEB organised a brainstorming session between Thai Ambassadors 
or their representatives from 14 European countries and its executives. The event, which 
was held at the Royal Thai Embassy in Brussels, Belgium, saw all sides agreeing on 3 main 
guidelines for the recovery and development of the MICE market in Europe. The meeting also 
identified 7 factors essential to the success of Thai MICE development.

Mr. Nopparat Maythaveekulchai, TCEB’s president, says that the Thai MICE development 
meeting in Europe , which saw the participation of 14 Thai Ambassadors or their representatives was an extension 
of a meeting held late last year between TCEB and Ministry of foreign Affairs.  discussions aimed at promoting 
MICE events to be organised in Thailand and also at restoring the confidence of foreign business travellers in 
visiting Thailand.

The bureau is placing emphasis on the collaboration of both parties in integrating operating plans and annual 
ministry budgets with TCEB as well as on marketing and public relations activities that promote the MICE market 
with the support of the Embassy and Royal Thai Consulate-general in each country.

during the meeting, TCEB executives presented an overview of Thailand’s MICE industry, measures for setting 
standards in the MICE business, marketing promotions as well as the development of capabilities within the 
industry including personnel, standards and event venues.

prospects for the MICE industry, which contributes more than Bt90 billion in revenue to the country annually, 
with more than one million business travellers visiting Thailand each year. The European MICE market ranks 
second largest after Asia. The major European markets are the uk, germany and france.

Mr. Nopadol gunavibool, Ambassador of the kingdom of Thailand to Belgium and Luxemburg notes that this 
meeting is a good start towards promoting the Thai MICE market in the European region. All 14 Ambassadors 
and their representatives are aware of the importance of the Thai MICE business and particularly Thailand’s 
capabilities and strengths in being a preferred destination for MICE events.

“The Ambassadors and their representatives attended the meeting to exchange ideas and information about 
the market and target group in each country. All agreed to drive forward the Thai MICE business in Europe and 
enhance confidence in the country. This will eventually bring benefits to the economy and to the image of the 
country,” Mr. Nopadol says.

The meeting agreed on 3 major guidelines to jointly develop the MICE business in Europe as follows:
1. Bid for meetings and exhibitions from Europe to be organised in Thailand as well as win global mega 

events, interesting events planned by government agencies in Europe.
2. organise activities related to the MICE industry in Europe, such as a road show in each country or group 

of countries. for their part, the Ambassadors can invite target groups in Europe including chambers of commerce, 
companies, organisers and universities to participate in the road shows. In addition, the TCEB and Embassies 
will promote MICE business coupled with tourism by introducing creative ideas. These could include matching 
sustainable MICE business with ecotourism, MICE with Corporate Social Responsibility, MICE with exercise and 
sports, or even the creation of a Thai brand for the world arena.

3. Exchange of information in European market, exchange of personnel, infrastructure development, 
customs procedures, confidence in safety standards and sustainability development of the MICE business with 
environmental concerns.

The meeting also defined 7 factors for success in Thai MICE business development. These are: personnel, 
safety and confidence, destinations of the events, collaboration of Thailand Team, presentation of Thai uniqueness, 
information technology and social media, and crisis management efficiency.

Thai Envoys MEET in EuropE 
To boosT MiCE MarkET

17



ตลาดตะวันออกกลางถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยมีอัตรา

การเติบโตเพิ่ม ข้ึนอย ่างต ่อเนื่อง และจากผลรายงานวิจัยพบว ่า 

ตะวันออกกลางเป ็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในไตรมาส 

ท่ี 1/2557 ถงึร้อยละ 525 โดยมจี�านวนนกัเดนิทางกลุม่ไมซ์ ถงึ 16,782 คน  

เทียบกับไตรมาสที่ 1/2556 ที่มีจ�านวนเพียง 2,861 คน ซึ่งเป็นจ�านวน

นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่มากกว่าจ�านวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากภูมิภาค

อเมริกา และโอเชียเนียรวมกัน

จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดดังกล ่าว ที เส็บจึงได ้ เดินหน ้ารุกตลาดไมซ ์ใน 

ตะวันออกกลางด้วยการเข้าร่วมงานเทรดโชว์ The Gulf Incentive, Business Travel and  

Meetings Exhibition หรือ GIBTM 2014 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยน�าผู ้ประกอบการไทยทั้งโรงแรม ศูนย์ประชุม และ บริษัท

น�าเท่ียวจ�านวน 5 รายเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ โรงแรม 

อังศนาลากูนา ภูเก็ต รอยัล คลิฟโฮเต็ล กรุ ๊ป ดวงจิต รีสอร์ท ภูเก็ต และบริษัทอีเวนต์ 

ทราเวล เอเซีย เข้าร่วมงาน 

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู ้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ทีเส็บ 

เปิดเผยว่า แผนการด�าเนินงานด้านการตลาดของทีเส็บในปี 2557 นอกจากการมุ่งเน้นตลาด

เอเชียแล้ว ทีเส็บจะหันมากระตุ้นตลาดตะวันออกกลางอย่างเข้มข้นมากยิ่งข้ึน ซึ่งนักเดินทาง 

ในกลุ ่มตะวันออกกลางที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากข้ึน อาทิ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต 

อิสราเอล และตุรกี 

“ตะวันออกกลางเป็นตลาดที่มีความหลากหลาย โดยทีเส็บจะเน้นการด�าเนินงาน 

ใน 2 ประเด็นหลัก คือ คงการเติบโตของจ�านวนนักเดินทางกลุ ่มไมซ์ให้อยู ่ในด้านบวก  

เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้ และพยายามเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาจัดงานไมซ์

และจ�านวนวันพักค้างเพื่อให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย” 

ทีเส็บได้เข้าร่วมงานเทรดโชว์เพื่อการประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแห่งภูมิภาค

ตะวนัออกกลาง หรอื GIBTM ต่อเนือ่งทุกปี เพือ่เป็นการส่งเสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ์

ประเทศไทย รวมท้ังประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ในการจัดกิจกรรมโรดโชว์ ผู ้ซื้อพบผู้ขาย รวมทั้งการสื่อสาร

ประเทศไทยผ่านแคมเปญ “Thailand CONNECT” ชูจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็น 

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง เป็นศูนย์กลางการด�าเนินธุรกิจ และ มาตรฐานด้านสถานที่ 

จัดงานและการให้บริการแบบไทย สร้างกระแสการเดินทางเพื่อด�าเนินธุรกิจไมซ์ตลอดปีนี้ 

“ทีเส็บน�าเสนอแคมเปญ Thailand CONNECT พร้อมโปรชั่นส่งเสริมการขายใน

กลุ่มการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล รวมถึงการน�าเสนอโปรโมชั่นส่งเสริม

การตลาด Thailand’s MICE Rewards ซึ่งทีเส็บได้พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นผู ้เดินทางกลุ่ม

ไมซ์ในช่วงสถานการณ์ด้านการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งจากการพบปะกับผู้ซื้อ

ในกลุ่มตะวันออกกลาง และกลุ่มยุโรปที่เข้าร่วมงานนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึง

สถานการณ์การเมืองท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และยังมีความมั่นใจในการเข้ามาจัดงานไมซ์

เช่นเดิม นอกจากนี้ ทีเส็บยังเสนอความพร้อมของเมืองไมซ์อื่น ๆ ทั้ง เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา 

 และขอนแก่นในการเป็นสถานท่ีจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลส�าหรับ 

นักเดินทางไมซ์จากตะวันออกกลาง” 

นอกเหนือจากโปรโมชั่นส่งเสริมการขายโดยตรงในงาน GIBTM แล้ว ทีเส็บยังได้

ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านแผนส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์ เจาะตลาดต่างประเทศ 

จ�านวน 3 แคมเปญ เริ่มจาก แคมเปญที่ 1 Spice Up Your Business Agenda แคมเปญ 

ท่ี 2 Dream Meeting Contest และแคมเปญที่ 3 Itinerary Contest นอกจากนี้ ยังจัดให้มี 

กิจกรรมแถลงข่าวแก่ส่ือมวลชนในกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก

สื่อมวลชนทุกแขนง 

“ตลาดตะวันออกกลาง เป็นอีกหนึ่งตลาดศักยภาพส�าคัญที่ช่วยเพิ่มรายได้และจ�านวน

ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปีงบประมาณ 2557 โดยทีเส็บคาดการณ์ว่าตลาดตะวันออกกลางจะ

เติบโตร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และทีเส็บ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรไทยทีม 

ยงัคงมุง่เน้นท�าการตลาดรวมท้ังการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิ 

ให้ตลาดไมซ์ตะวันออกกลางเป็นขุมทองใหม่แห่งไมซ์ไทย” นางสาวปาริฉัตร กล่าวสรุป

ตะวันออกกลาง
ขุมทองใหม่แห่งไมซ์ไทย

SoLuTIoN PRovIDER
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With continued growth over the past years, the 
Middle East is poised to become of the largest 
potential markets of the MICE industry. According 
to market research, the number of the Middle 
Eastern MICE travellers coming to Thailand surged 
by an impressive 525 per cent to 16,782, the highest 

growth rate in the first quarter of 2014 fiscal year and compared to only 2,861 
travellers in the same period the previous year. Notably, the number of MICE 
travellers from the Middle East is larger than the combined total from the 
u nited States and o ceania.

As a result of this soaring growth, the TCEB is driving its plans to 
penetrate the MICE market in the Middle East. The bureau recently attended 
the g ulf Incentive, Business Travel and Meetings Exhibition or g IBTM 2014 
in Abu d habi, the capital of the u nited Arab Emirates. f ive Thai MICE 
operators - Banyan Tree Bangkok, Angsana Laguna phuket, Royal Cliff h otel 
g roup, d uangjitt Resort & Spa, phuket, and Events Travel Asia Co., Ltd - also 
participated in the trade show.

Miss parichat Svetasreni, d irector of TCEB’s Marketing and Corporate 
Image d epartment, Thailand Convention and Exhibition Bureau (public 
o rganization) or TCEB  reveals that in addition to placing emphasis on the 
Asian market, the 2014 marketing plan will also aim to further stimulate 
the Middle East market with a more aggressive strategy. The Middle Eastern 
MICE travellers to Thailand mainly come from Saudi Arabia, kuwait, Israel 
and Turkey. “The Middle East is a diverse market, so the bureau will focus 
its efforts on two main targets: maintaining the positive growth of MICE 
travellers to retain market share, and attempting to increase both travel 
expenses and average lengths of stay in Thailand in order to achieve target 
revenue,” says Miss parichat.

The bureau attends the GIBTM every year to promote the MICE market 
and enhance Thailand’s image. Moreover, the bureau is teaming up with

Tourism Authority of Thailand (TAT) and Thai International Airways public 
Company Limited (ThAI) to organise a road show that will bring buyers to meet 
sellers. 

The TCEB also presented Thailand through the “Thailand Co NNECT” 
campaign, underlining the country’s strengths as a preferred destination 
for travel, business activities and venue standards as well as charming Thai 
hospitality. These will encourage MICE travellers throughout the year.

“The TCEB introduced the Thailand Co NNECT campaign together with 
sales promotions for the meetings and incentives segment along with the 
marketing campaign “Thailand’s MICE Rewards”, which the bureau has 
developed to stimulate MICE travellers during the current political situation 
in Thailand.”

d iscussions held with participating buyers in the Middle East and Europe 
have resulted in most of them understanding the political situation and 
remaining confident about organising events in Thailand. Besides Bangkok, 
the TCEB also introduced the readiness of other MICE Cities - Chiang Mai, 
phuket, pattaya and k hon kaen - as choices of destination for the meetings 
and incentives segment in the Middle East.

In addition to the sales promotion offered directly at the g IBTM, the TCEB 
continues to promote Thailand via online marketing through 3 campaigns 
designed to penetrate the overseas markets: Spice u p your Business Agenda, 
d ream Meeting Contest and Itinerary Contest.

In addition, the bureau held a press conference for the media in the 
Middle East and this met with a good response from all types of media.

“The Middle East is another potential market to help increase the revenue 
and number of MICE travellers in the 2014 fiscal year and help achieve 
growth of 5 per cent over the previous year. The bureau with cooperation 
from its strategic partner Thai Team continues with marketing activities and in 
promoting Thailand with the aim of further enhancing this new and lucrative 
market for Thai MICE,” Miss parichat concludes.

THE MIDDLE EAST 
A NEW LUCRATIVE MARKET  
FOR THAI MICE
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Coach the Coaches:  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านไมซ์

ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

จัดงานสัมมนาเชิ งปฏิบัติการด ้ าน การจัดประชุมและนิทรรศการ  

หรือ Coach the Coaches Program for MICE Industry ซึ่งจัดขึ้น 

เป็นครั้งแรกในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 29-30 

มีนาคม 2557 โดยมีคณาจารย์และผู้ประกอบการไมซ์ จ�านวนกว่า 80 คน 

เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการสัมมนาคร้ังนี้มุ่งเน้นให้ข้อมูลองค์ความรู้เชิงลึก และ

กรณีศึกษาจากผู้ประสบความส�าเร็จในด้านการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล การจัดการประชุมนานาชาติ การแสดงสินค้านานาชาติ และ 

การจัดอีเว้นท์ ทั้งนี้การจัดงาน Coach the Coaches คร้ังต่อไป  ก�าหนด

ให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2557 ณ กรุงเทพมหานคร 

ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนญี่ปุ่น
ทีเส็บ สนับสนุนการจัดงานสัมมนา Japan’s New Wave of Overseas 

Investment ท่ีจัดขึ้นโดยบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน), 

หนังสือพิมพ์ Yomimuri Shimbun และ หนังสือพิมพ์ Japan News  

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่นักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ให้เลือกประเทศไทย

เป็นจุดหมายปลายทางส�าหรับการจัดงานไมซ์และการลงทุน โดยมีองค์กร 

และบริษัทญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ องค์การส่งเสริม

การค้าต่างประเทศของญี่ปุ ่น หอการค้าญี่ปุ ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน) โดยมีนายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมงานสัมมนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ถึงการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย

CoACh ThE CoAChES: MICE WoRKShoP
TCEB teamed up with the phuket Tourist Association and phuket Rajabhat university 

to organise the “Coach the Coaches programme for the MICE Industry”, the first time such a 
workshop has been held in phuket. The event was held at patong Resort on March 29-30, 2014 
and saw the participation of more than 80 lecturers and MICE operators.

This workshop aims to provide in-depth information and case studies from entrepreneurs 
who successfully organise conventions, incentives, meetings, exhibitions and events. The next 
Coach the Coaches workshop will be held in Bangkok from June 5 to 7, 2014. 

RESToRES JAPANESE INvESToRS’ CoNfIDENCE
TCEB supported a symposium titled “Japan’s New Wave of overseas Investment” organised 

by Nation Multimedia group public Co., Ltd., yomimuri Shimbun and Japan News newspapers 
at plaza Athenee Bangkok hotel. The symposium aimed to revive confidence among investors, 
business persons and MICE travellers in selecting Thailand as a preferred destination for MICE 
events and investment. 

Many leading Japanese organisations were interested in joining the event, among them 
the Japan External Trade organisation (JETRo) and the Japanese Chamber of Commerce (JCC), 
as well as Bank of Ayudhya pCL. 

Mr. Sumate Sudasna, TCEB’s Board of Director also participated in the event to ensure 
the organisation of MICE activities in Thailand.

BuSINESS SCENE




